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Vážení spoluobčané,
v těchto předvánočních dnech dostáváte do svých
rukou poslední vydání Informací pro obyvatele
obce Chvalšiny v tomto roce. Jak bylo přislíbeno
v posledním zpravodaji, rád bych Vás seznámil s
nejdůležitějšími záměry obce Chvalšiny na příští
období. Po náročné přípravě a schválení rozpočtu
obce na rok 2020 se budou realizovat následující
akce. Již několik týdnů probíhá rekonstrukce
hasičské zbrojnice. Tato stavební akce je od
samého počátku podrobována důkladné kontrole
ze strany poskytovatele dotace, přesto se podle
plánu podaří tuto náročnou rekonstrukci budovy
z počátku 20. století ukončit do konce měsíce
března 2020. Na jaře se také začne s největší
investiční akcí příštího roku – s výstavbou
víceúčelového hřiště na spodním hřišti.
V posledních několika dnech byla zhotovena
přeložka kabelového vedení v místech, kde se
následně v březnu rozběhnou naplno stavební
práce na víceúčelovém hřišti. Toto hřiště bude
předáno veřejnosti do užívání v září 2020.
S nemalými výdaji se počítá v souvislosti
s dokončením začaté rekonstrukce herní plochy
hřiště TJ Sokol Chvalšiny a s úpravou přilehlého
volejbalového hřiště. Dojde také na dokončení
zatrubnění drenáží. Naproti hřbitovu se plánuje
vybudovat malé parkoviště pro vozidla
návštěvníků chvalšinského hřbitova. Současně
bude zpevněn svah nad touto odstavnou plochou.
Obec nadále počítá s významnými investicemi do
zásobování pitnou vodou. Na Hejdlově bude
napojen vrt H-1. Po vystrojení vrtu se začne
využívat čerpaná podzemní voda z tohoto vrtu pro
zásobování občanů Chvalšin pitnou vodou, neboť i
Chvalšiny se dlouhodobě potýkají s nedostatkem
vodních zdrojů. V letních měsících tohoto roku
obec dokonce několikrát stála před hrozbou
nedostatku pitné vody, ke kterému zpravidla
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dochází v období sucha, když občané začnou
hromadně napouštět bazény a obecně je v daný
okamžik nárazově velmi vysoká spotřeba pitné
vody.
Na horním a dolním náměstí bude vybudováno
nové veřejné osvětlení. Dlouho očekávanou akcí je
pak přemístění sběrného dvora do nových
prostorů bývalé dřevovýroby Kolář. Zde započnou
stavební úpravy rovněž na jaře příštího roku.
V letních měsících roku obec Chvalšiny plánuje
v mateřské škole rekonstrukci školní jídelny
v mateřské škole, v základní škole pak vybudování
venkovní učebny a pořízení vybavení školních
dílen, učebny fyziky a pomůcek předmětů
polytechnických oborů.
V budově obecního úřadu se rekonstruuje obřadní
síň a zasedací místnost. Po opravě chodby
obecního úřadu bude následovat oprava schodiště
budovy úřadu a částečná výměna oken. Pokračuje
se rovněž s postupnými opravami obecních bytů.
Zastupitelstvo obce také rozhodlo o pořízení
celkem čtyř měřičů rychlosti, které nahradí
nefunkční radary na vjezdech do obce od Českého
Krumlova a od Prachatic. Radar také přibyde na
komunikaci k základní škole na vjezdu do obce od
Brloha. Jeden měřič rychlosti bude umístěn na
komunikaci na vjezdu do obce od Boletic.
Pořizované měřiče rychlosti mohou být upraveny
k zaznamenávání registračních značek vozidel.
Příští rok bude ve znamení velkého počtu
investičních akcí, které budou obec Chvalšiny stát
nemalé finanční prostředky. Je potěšitelné, že se
pro většinu velkých investičních výdajů podařilo
zajistit zdroje z rozličných dotačních titulů. Obec
Chvalšiny tak významně převyšuje dlouhodobý
průměr mezi srovnatelnými obcemi v České
republice.
Na závěr bych chtěl popřát všem občanům krásný
vánoční čas, mnoho štěstí a zdraví v novém roce.
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Všem členům zastupitelstva obce děkuji za
spolupráci a svým kolegům, zaměstnancům obce
Chvalšiny, děkuji za uplynulý rok a přeji hodně síly
a zdaru.
S přáním krásných dní
Ing. Jiří Borský, starosta obce

Z jednání Zastupitelstva obce Chvalšiny
Na svém zasedání dne 28.11.2019 obecní
zastupitelstvo projednalo a následně schválilo:
 Dodatek č.2 k obecně závazné vyhlášce
č.1/2017 o nočním klidu.
 Dvousložkovou cenu vodného a stočného
pro rok 2020.
 Pevnou složku vodného a stočného podle
hodnoty trvalého průtoku vodoměru 480,Kč bez DPH u kategorie vodoměru A.
 Pohyblivou složku: vodné 24,42 Kč/m3 bez
DPH a stočné 22,04 Kč/m3 bez DPH.
 Pevnou složku stočného z jiných zdrojů:
1,55 Kč/m3 bez DPH.
 Úhradu za odvoz, třídění, využívání a
odstraňování ostatních odpadů na rok
2020 ve výši 150,- Kč/osoba/rok, od úhrady
jsou osvobozeny osoby nad 70 let a děti do
6 let.
 Cenu štítků na odvoz domovního odpadu
na rok 2020 ve výši 70,- Kč.
 Návrh rozpočtu Obce Chvalšiny pro rok
2020 v částce příjmy 40.989.637,- Kč a
výdaje 40.989.637,- Kč.
 Směrnici obce o oběhu účetních dokladů
Obce Chvalšiny, směrnici pro okruhy
hmotné odpovědnosti, směrnici o
zpracování účetnictví, směrnici o evidenci
majetku a vnitřní směrnici o zabezpečení
finanční kontroly.
 Poskytnutí příspěvků Jihočeskému centru
pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.,
pracovišti Český Krumlov ve výši 2.000,- Kč,
České maltézské pomoci o.p.s., České
Budějovice ve výši 2.000,- Kč, Diakonii
Českobratrské církve evangelické, Merklín
ve výši 1.000,- Kč a Českému svazu včelařů,
z.s., ZO Chvalšiny ve výši 1.200,- Kč.
 Prodej pozemků p.č. 269/18 k.ú. Chvalšiny
o výměře 25 m2, p.č. 269/20 k.ú. Chvalšiny
o výměře 19 m2, p.č. 269/22 k.ú. Chvalšiny
o výměře 111 m2 a p.č. 276/48 k.ú.
Chvalšiny o výměře 11 m2. Cena 50,- Kč/m2

+ úhrada nákladů spojených s převodem
pozemků.
 Prodej pozemků p.č. 269/21 k.ú. Chvalšiny
o výměře 11 m2 a p.č. 276/49 k.ú. Chvalšiny
o výměře 18 m2. Cena 50,- Kč/m2 + úhrada
nákladů spojených s převodem pozemků.
V úterý 17.12.2019 bylo na dalším řádném
zasedání zastupitelstva obce projednáno a
schváleno:
 Pořízení informativních radarových měřičů
rychlosti v roce 2020, podání žádosti o
dotaci z Programu obnovy venkova
Jihočeského
kraje
a
pověření
administrátora žádosti o dotaci.
 Podání žádosti o dotaci z IROP v 6. výzvě
MAS Blanský les – Netolicko – IROP –
Infrastruktura základních škol-II. na
infrastrukturu základní školy pro výuku
přírodních věd, technických a řemeslných
oborů.
 Pověření starosty obce zajištěním
oddělovacího
geometrického
plánu
k žádosti o prodej části pozemku p.č. 547/3
k.ú. Chvalšiny. Náklady na pořízení
oddělovacího
geometrického
plánu
neponese Obec Chvalšiny.
 Přesunutí rozhodnutí o žádosti o prodej
části pozemku p.č. 260/6 k.ú. Chvalšiny na
některé z příštích zasedání zastupitelstva.
 Odměna kronikářce obce pro rok 2020.
 Obecně závazná vyhláška obce Chvalšiny č.
1/2019, o místním poplatku ze psů.
 Obecně závazná vyhláška obce Chvalšiny č.
2/2019, o místním poplatku ze vstupného.
 Obecně závazná vyhláška obce Chvalšiny č.
3/2019, o místním poplatku z pobytu.
 Obecně závazná vyhláška obce Chvalšiny č.
4/2019, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
 Rozpočet obce Chvalšiny na rok 2020.
 Smlouva o zřízení věcného břemene č.: CB014330048982/002 s E.ON Distribucí, a.s.,
FA.Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice 7 – umístění distribuční
soustavy – kabely NN s uzemněním,
kabelové spojky.
Příští zasedání zastupitelstva se plánuje na čtvrtek
30.01.2020 od 18:00 hod. v zasedací místnosti
Muzea Schwarzenberského plavebního kanálu.
Ing. Jiří Borský, starosta obce
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Starosta obce informuje





Obecní úřad bude ve dnech 23.12. a
27.12.2019 uzavřen.
Svoz popelnic bude probíhat ve středu
25.12.2019 a 1.1.2020 bez omezení. Pro
svoz popelnic 1.1.2020 začínají platit nové
štítky na popelnice.
Svoz pytlů vytříděného odpadu probíhá ve
středu 25.12.2019 a stejně tak 1.1.2020
bez omezení. Pytle s vytříděným odpadem
lze odevzdat do sběrného dvora v sobotu
28.12.2019 nebo 4.1.2020.

Fotbalový turnaj hráčů nad 35 let
V pátek 27.12.2019 od 9:00 hod. se bude konat
v tělocvičně základní školy tradiční fotbalový
turnaj hráčů nad 35 let. Turnaje se zúčastní
následující mužstva - Chvalšiny I., Chvalšiny II.,
Vyšší Brod, Lhenice, Křemže a SAK Český Krumlov.
Občerstvení je zajištěno. Všichni příznivci sportu
jsou zváni.
TJ Sokol Chvalšiny

Pozvánka na taneční zábavu
V pátek 27.12.2019 od 19:00 hod. se bude pořádat
v kulturním domě taneční zábava. K tanci a
poslechu hrají Chlapi v sobě. Vstupné 100,- Kč.
Všichni jsou srdečně zváni.
TJ Sokol Chvalšiny

Uzavření ordinace praktického lékaře
Praktický lékař pro dospělé MUDr. Václav Filip
nebude z důvodu čerpání dovolené ordinovat ve
dnech 23.12. a 27.12.2019. Akutní stavy ošetří
LSPP Nemocnice Český Krumlov.
MUDr. Václav Filip, praktický lékař

Aktuality v Rodinném centru
Chvalšiňáček
Od konce září, kdy Chvalšiňáček zahájil svou
činnost, nás navštívilo 75 dětí. Na pravidelných
kroužcích si společně hrajeme, tvoříme, učíme se
říkanky a také běháme a cvičíme. Myšlenka
Chvalšiňáčku je, aby se měly kde scházet místní
maminky s dětmi. A tak u kroužků pro malé děti je
symbolická cena 20 Kč za dítě. A u větších dětí je
cena 350 Kč/rok. Z dosavadní činnosti máme
velkou radost.
A jaké kroužky nabízíme?
Mimiklub pro děti 1 – 3 roky v úterý 9.30 – 10.30
v RC Chvalšiňáček

Pohybový kroužek 2,5 – 6 let v pondělí 16.00 –
17.00 v tělocvičně ZŠ
Volná herna pro děti 0,5 – 4 roky ve čtvrtek 9.00 –
11.00 v RC Chvalšiňáček
Všestranný kroužek pro děti 6 – 10 let ve čtvrtek
16.30 – 18.00 v RC Chvalšiňáček
Také máme za sebou první odpolední setkání – Šití
panenek pro UNICEF, které se konalo 14. listopadu
2019. Šlo o moc milé a úspěšné setkání, kde jsme
společnými silami ušily 15 originálních panenek.
Základ panenky tvořilo plátěné tělo, které jsme
nazdobily podle fantazie šaty, vlasy a nakreslily
obličej. Každá panenka je opatřena rodným listem,
tudíž každá švadlenka se dozví o koupi své
panenky. Šití panenek je velmi záslužná činnost a
zakoupením panenky je vždy zachráněno 1 dítě
v rozvojových zemích. Dne 6. prosince 2019 jsme
se zúčastnily předání panenek přímo do rukou
výkonné ředitelky UNICEF ČR Pavly Gomby
v Českých
Budějovicích.
Děkujeme
všem
zúčastněným ženám a dětem a těšíme se na další
setkání u nás. Naše aktuální dění můžete sledovat
na
nových
webových
stránkách
www.rcchvalsinacek.webnode.cz.

Nově výuka angličtiny v RC Chvalšiňáček
Od 14.února 2020 otvíráme kurzy angličtiny ve
spolupráci s Anglickou jazykovkou a lektorkou
Annou Šedivou. Naučte se jednoduchou a hravou
formou angličtinu ve 4 – 6 členných skupinách.
Pro koho jsou kurzy určeny? Pro děti, rodiče i
prarodiče.
Přihlásit se můžete na chvalsinacek@gmail.com,
osobně ve čtvrtek v době od 9 – 11 hodin v RC
Chvalšiňáček (zezadu budovy MŠ) nebo webovým
formulářem na našich stránkách.
Chcete zjistit, zda by vás právě angličtina bavila?
Přijďte 24.ledna 2020 na nezávaznou ukázkovou
hodinu zdarma. Přihlášení obdrží bližší informace
o ukázkové hodině.
Více
informací
naleznete
na
https://rcchvalsinacek.webnode.cz/kurzyanglictiny/
RC Chvalšiňáček
Poznámka redakční rady
Příspěvky do novin „Informace pro obyvatele obce
Chvalšiny“ zasílejte v elektronické podobě na e-mail:
podatelna@chvalsiny.cz a to vždy do konce měsíce pro
zveřejnění v měsíci následujícím.
Měsíční zpravodaj obce Chvalšiny.
Místo vydání Chvalšiny. Datum vydání 18.12.2019

3

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020
přeje Obec Chvalšiny

I TADY SE MĚNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
PŘELAĎTE NA NOVÝ SIGNÁL DVB-T2 VČAS
V celé České republice se mění starý televizní signál na moderní DVB-T2. Tato změna se postupně dotkne
všech televizorů, které přijímají pozemní vysílání. A tak není na co čekat… Lepší zvuk i obraz můžete mít díky
DVB-T2 už teď. Připravte se na přeladění včas!
Kdy a kde přecházejí na nový signál programy České televize? A jak poznáte, že se změna týká i vás?

Jak na DVB-T2?

K přeladění na DVB-T2 dochází na základě rozhodnutí vlády a mezinárodních dohod, které mají vést k
rozvoji vysokorychlostního internetu.

Česká televize nabízí informační pomoc s přeladěním na nový signál DVBT2 na webu www.digict.cz nebo na telefonu 2 6113 6113.
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